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Nuttige informatie

Ziekenbezoeken 
Iemand ziek in uw omgeving? Meld 
het bij dorpshuis D’n Teut of via 040-
2068342. Onze ziekendienst gaat dan 
namens ons allen de zieken bezoeken 
en beterschap wensen.
Kortdurend een rolstoel nodig? Tegen 
een borgsom van €10,00 kunt u er 
één lenen in  dorpshuis D’n Teut. Het 
dorpshuis is geopend van maandag t/m 
donderdag. 

Boekenkast
Houdt u van lezen? In het dorpshuis 
staat een grote kast met boeken klaar 
om door u gelezen te worden. Tevens 
kunt u ook boeken terugbrengen die u 
niet meer nodig heeft. 

Inzet cliëntondersteuner
Als u met de gemeente een zogenaamd 
“keukentafelgesprek” hebt, kunt u 
hierbij ondersteund worden door een 
gecertificeerde cliëntenondersteuner. 
U kunt daarvoor contact opnemen 
met Walter Mertens (040-2025132) of 
Margriet Akkermans (0402017472).

Maaltijdservice
Op dinsdag om 12.00 uur is er in 
Dorpshuis d’n Teut de mogelijkheid 
om gebruik te maken van een warme 
maaltijd. De kosten hiervoor zijn € 7,50. 
U moet zich dan wel voor 11.00 uur 
aanmelden bij het dorpshuis, tel. 040-
2068342.

Mantelzorg
Wanneer u als mantelzorger vragen 
hebt, kunt u van maandag t/m vrijdag 
van 9.00 uur tot 17.00 uur terecht bij 
Mantelzorg Verlicht (088-0031168). 

Sociale kaart Valkenswaard
Valkenswaard heeft een digitale sociale 
kaart:  de “Welzijnswijzer”. Deze kunt 
u vinden via www.valkenswaard.nl/
welzijnswijzer

Heeft u tips voor de werkgroep? Of hebt 
u vragen? Bijvoorbeeld over (thuis)
zorg, mantelzorg, de ziekendienst, 
de Dorpsondersteuner of andere 
onderwerpen rondom zorg en welzijn? 
Neem gerust eens contact op met 
Dorpsondersteuner Nikki van de 
Moosdijk en/of met één van de leden 
van de werkgroep zorg.

Wilt u bijdragen aan het drieluik? 
Teksten voor het drieluik kunt u mailen 
naar dorpsdrieluik@gmail.com



Beste dorpsbewoners, 

Tussen de vorige uitgave van het 
Drieluik en deze editie is er in korte tijd 
veel veranderd. Termen waar we nog 
nooit van hadden gehoord („anderhalve 
meter maatschappij“, „Corona-Proof“ 
etc.) zijn dagelijkse kost geworden. 
Gelukkig begint dat dagelijkse leven 
wel weer wat meer vorm te krijgen, en 
gingen er ook veel dingen wel gewoon 
door. Bijvoorbeeld de prachtige 
ontluikende natuur rondom ons mooie 
dorp, ook in deze tijden een vast baken 
waar we van mogen genieten! 
Wat betreft natuur hebben we oa 
een artikel vanuit de werkgroep 
biodiversiteit. De actie met de zakjes 
bloemenzaad en kortingscoupon 
leverde veel positieve reacties op. Ook 
is er aandacht  voor de ontwikkelingen 
mbt de school, de intussen bekende 
poster hangt al op veel plaatsen voor het 
raam. Goed om te zien dat het zo leeft! 
Verder vindt u weer de diverse bijdragen 
met de laatste stand van zaken van de 
verschillende werkgroepen binnen het 
Dorpsinitiatief. 

Ook is er plek voor een interview 
met Aico Visschers,  voorzitter en een 
van de drijvende krachten achter het 
Dorpsinitiatief. Wat is zijn achtergrond, 
wat zijn zijn drijfveren.
Mocht u deze zomer besloten hebben 
de vakantie dit jaar thuis door te 
brengen kunt u toch een ansichtkaart 
van uw vakantieplek versturen! Nav 
de fotowedstrijd „groeten uit Borkel 
en Schaft ansichtkaart“ kwamen 
prachtige plaatjes binnen van het 
dorp en de omgeving. Duidelijk is: „Wa 
wone we toch schon..“.   Winnaar is de 
foto van Ben van de Ven, een mooie 
weergave waar veel samen komt: het 
vogelkastjesinitiatief, de natuur en onze 
plaatsnaam.   Omdat de inzendingen 
eigenlijk allemaal een plek verdienden 
hebben we deze als collage voor u in dit 
nummer staan. 

Wij wensen u veel leesplezier 
en een hele fijne vakantie! 



Borkel en Schaftse 
verenigingen in tijden 
van corona

Buurtvereniging de Molenbuurt
Buurtvereniging De Molenbuurt heeft 
alle bewoners een bemoedigende brief 
met een attentie gestuurd om ze een 
hart onder de riem te steken.

KBO Borkel en Schaft 
Annie Roothans, secretaris KBO: “Door 
de komst van het coronavirus lag opeens 
bijna alles stil in onze vereniging. Dit 
kwam zo plotseling opzetten, dat we 
in het begin eigenlijk niet wisten, wat 
we ermee moesten. Na verloop van 
tijd zijn we onze alleenstaande leden 
gaan opbellen om te horen hoe het 
met ze ging en of ze nog ergens hulp 
bij nodig hadden. Een aantal van hen, 
die telefonisch moeilijk bereikbaar 
waren, hebben we een kaartje gestuurd. 
We hoopten, dat de maatregelen in 
verband met het virus maar van korte 

duur zouden zijn. Gelukkig ging het met 
vrijwel al onze leden redelijk tot goed 
en wist ook iedereen heel goed met de 
maatregelen om te gaan. Omdat ook 
in mei nog veel maatregelen golden, 
waardoor de activiteiten van onze 
vereniging nog steeds niet opgestart 
konden worden, hebben we alle leden 
een attentie bezorgd en hen laten 
weten, dat we hen zeker niet vergeten 
zijn. Hierop hebben we van de leden 
heel veel leuke reacties gehad. Gelukkig 
kunnen we nu weer enkele activiteiten 
uitvoeren, zodat het sociale isolement 
steeds minder wordt en de mensen 
weer meer contact kunnen hebben met 
anderen. Hopelijk wordt het snel weer 
als vanouds.”

Sint Servatiuskerk
Als hart onder de riem in tijden van 
corona heeft Frans van der Mierden 
de klokken meermaals geluid. Een 
mooi moment om stil te staan bij de 
gebeurtenissen en de mensen die elkaar 
even niet in het echt konden zien. 



Het dorpshuis

We zijn weer open!

Natuurlijk wel met een aantal 
maatregelen maar de eerste bezoekers 
hebben het als positief ervaren. Vanaf 
1 juli mogen we weer meer gasten 
ontvangen, mits de 1,5 meter regels 
worden nageleefd.

In de afgelopen periode hebben we 
hard gewerkt om het Dorpshuis zo 
snel mogelijk weer te openen. Pieter 
Klaassen en Gerard Houben hebben 
samen klein onderhoud verricht om het 
Dorpshuis er weer mooi uit te laten zien. 

Ook is er een leuk idee ontstaan om 
de gymzaal, zo snel als toegestaan, 
te verhuren aan gezinnen zodat ze 
ook buitenshuis weer wat kunnen 
ondernemen in ons dorp. 

Het Dorpshuis gaat ook met de tijd 
mee. Pinnen wordt op korte termijn 
gerealiseerd, zeker handig als de 
pinautomaat buiten werking is en wel 
zo veilig. 

We hopen jullie snel weer te ontmoeten. 
Vergeet niet vooraf te reserveren voor 
een bijeenkomst. Dit is niet nodig voor 
een spontaan kopje koffie op het terras. 

Tot ziens!

Fanfare Emos 
In plaats van de repetitie heeft Nol 
Kuijken voor de leden van de fanfare 
wekelijks een quiz verzorgd waaraan 
iedereen online kon deelnemen. 

‘t Borkels dorpsverzetje
Een initiatief van de werkgroep Zorg: 
een huis-aan-huis verspreid boekje 
boordevol puzzels, opdrachten en uit-
dagingen voor jong en oud, voor een 
beetje uitdaging in deze bijzondere tijd.  



Biodiversiteit in Borkel & Schaft – iedere vierkante meter telt
geschreven door Marjolein van der Voort

Na het warme voorjaar en de regen 
van de afgelopen weken is het weer 
prachtig groen in Borkel en Schaft. Bijna 
alsof er niets aan de hand is. Alsof we 
niet met z’n allen in een vreemde tijd 
zijn beland. Als je op een rustig moment 
door onze omgeving struint zou je de 
effecten van corona en de maatregelen 
bijna vergeten. Bloemen, insecten, 
kikkers, vogels, reeën, bevers – de 
natuur heeft het net zo druk als vorig 
jaar en heeft er misschien zelfs baat bij 
dat er bijvoorbeeld minder wordt auto 
gereden en gevlogen. Meer mensen 
realiseren zich nu ook hoe belangrijk 
dat groene vangnet voor ons is.

Als werkgroep Biodiversiteit zien we 
het als een extra stimulans om ons 
in te zetten voor het behoud en de 
verbetering van de biodiversiteit in 
onze omgeving. We zijn nog niet van 

start kunnen gegaan zoals we gehoopt 
hadden: de geplande activiteiten 
rondom de Nationale Zaaidag op 22 
april konden niet doorgaan, en het was 
ook voor ons lastig om nieuwe plannen 
te maken.  Gelukkig is er wel (digitaal) 
contact met de Gemeente geweest, 
die het belang van biodiversiteit 
onderstreept en al jaren werkt aan 
goede en haalbare oplossingen om de 
biodiversiteit te verbeteren. Zo wordt 
er bijvoorbeeld geëxperimenteerd met 
ecologisch bermbeheer en heeft de 
gemeente zich aangesloten bij “operatie 
Steenbreek,” een landelijk initiatief om 
zoveel mogelijk verharding te vervangen 
door groen. Zo komt er niet alleen 
meer groen, maar wordt bijvoorbeeld 
ook de wateroverlast na regen kleiner 
(zie ook https://steenbreek.nl/over-
stichting-steenbreek/). Ook is er gestart 
met een afkoppelsubsidie, waarmee 



inwoners worden gestimuleerd om 
regenwater in eigen tuin vast te houden 
en te verwerken (wat ook weer tot 
vergroening van de tuinen zal leiden). 
De Gemeente heeft ondersteuning 
voor onze activiteiten aangeboden. 
Binnenkort vindt een eerste (“echte”, 
niet digitale) overleg plaats om te 
bekijken hoe wij de Gemeente het beste 
kunnen helpen, en de Gemeente ons. 
Natuurlijk houden we jullie daarvan op 
de hoogte. 

Daarnaast geldt nog steeds: iedere 
vierkante meter telt. We weten dat veel 
mensen de afgelopen tijd extra actief 
in hun tuin zijn geweest, en we hopen 
dan ook dat de zakjes bloemenzaad en 
de kortingscoupon die met het vorige 
Drieluik verspreid zijn goed gebruikt 
zijn. Naast zaaien en planten zijn er 
allerlei kleine aanpassingen in je tuin 
mogelijk die insecten, vogels, en andere 
kleine dieren enorm helpen. En het 
mooie is dat die aanpassingen niet voor 
meer werk hoeven te zorgen. Variatie is 
het belangrijkst: hoe meer variatie, hoe 
meer verschillende dieren er spontaan 
op je tuin af komen, en hoe kleiner de 
kans dat één soort gaat overheersen 
(en je tuin kaal eet). Variëren kan met 

plantensoorten, hoogte, vocht, en 
lichte en schaduwrijke plekken. Ook een 
rommelig hoekje zorgt voor variatie, dus 
laat eens een hoopje dood hout, een 
stapeltje stenen of snoeiafval liggen. 
Of maak een composthoop. Heb je een 
tuin met gazon, of een stukje berm voor 
de deur? Als je een deel van het gras 
minder vaak maait en bemest zul je zien 
dat er andere plantjes gaan groeien. En 
bestrijdingsmiddelen? Gebruik ze liever 
niet: zelfs de zogenaamde biologische 
varianten maken vaak meer dood dan 
je denkt.

Ben je benieuwd hoe je de vogels in je 
tuin kunt helpen? Dan is de website 
van de vogelbescherming misschien 
interessant voor je: https://www.
vogelbescherming.nl/ in-mijn-tuin. 
Als je zelf tips of ideeën hebt om de 
biodiversiteit in onze omgeving te 
verbeteren, of interesse hebt om je bij de 
werkgroep Biodiversiteit aan te sluiten 
horen we het graag! Stuur een berichtje 
naar info@dorpsinitiatiefbes.nl



Een nadere kennismaking met Aico Visschers
Geschreven door Frans van Vonderen

Dit jaar ontving het Dorpsinitiatief de 
vrijwilligerstroffee van de gemeente 
Valkenswaard.  Deze eervolle prijs werd 
toegekend  voor de wijze waarop vorm 
wordt gegeven aan een praktische 
vorm van burgerparticipatie. De 
redactie van het Dorpsdrieluik zocht 
de voorzitter van deze succesvolle 
dorpsvertegenwoordiging op om wat 
meer te weten te komen over de persoon 
Aico Visschers en natuurlijk ook over de 
wijze van werken van het Dorpsinitiatief 
en de behaalde resultaten. 

Kennismaking met Aico Visschers
Aico (47) die in Goirle werd geboren, 
verhuisde met zijn ouders al op jonge 
leeftijd naar het Gegraaf in Valkenswaard. 
Na de basisschool ging hij naar het 
Hertog Jan College. In 1993 zette hij 
zijn opleiding voort aan de Nationale 
Hoge School voor Toerisme en Verkeer 
(NHTV), waar hij zich specialiseerde in 
ruimtelijke ordening en planologie. Hij 
solliciteerde in Cranendonck en werd 
onmiddellijk aangenomen en hoewel het 
een tijdelijke baan betrof bracht hij er 
toch tien jaar door. Na die tijd was Aico 
wel toe aan een nieuwe uitdaging en 
stapte over naar een adviesbureau. Hij 
werkt nu bij Facet, een bureau dat zich in 
het voormalige Milieu Educatiecentrum 
in Eindhoven bezig houdt met aspecten 
rondom duurzaamheid. Aico legt uit 
dat je hierbij moet denken aan thema’s 
zoals materiaaltransitie (hergebruik 
van grondstoffen), klimaatadaptatie 
en energietransitie: kortom met een 
duurzame toekomst. Het bureau geeft 
voornamelijk adviezen aan overheden. 
Op dit moment houdt Aico zich bezig met 
nieuwbouwprojecten in Waalre.

Hobby’s
Naast zijn drukke werkzaamheden is Aico 
vanaf zijn jeugd, lid van scoutinggroep 

Dick van Toor. Als welp begonnen en 
nu nog steeds actief bij de oudstam. 
“Deze groep van 44 personen maakt 
een jaaractiviteitenplan, zodanig, dat 
er elke maand iets leuks wordt gedaan, 
van droppings tot kookprogramma’s”. 
Het carnaval laat hij zeker niet aan zich 
voorbij gaan. Als lid van een kleine 
carnavalsvereniging uit Valkenswaard 
die, zoals hij aangeeft, gezien mag 
worden als een vriendenclub, nemen hij 
en zijn vrouw deel aan tal van activiteiten. 
In zijn vrije tijd kan Aico zich uitstekend 
vermaken met houtbewerking. 

Start van Dorpsinitiatief
“Het is al weer enkele jaren geleden 
dat ik werd gebeld met de vraag of 
ik belangstelling had lid te worden 
van een nieuwe op te richten 
dorpsvertegenwoordiging. Deze 
vertegenwoordiging zou de opvolger 
moeten worden van de opgeheven 
Dorpsraad. Met deze vernieuwing werd 
beoogd niet alleen nieuw en jong elan 
in de vertegenwoordiging te brengen 
maar vooral ook een compact en 
gemotiveerd bestuur te vormen, met 
daaromheen verschillende werkgroepen 
voor uitwerking van belangrijk te 
achten thema’s.” Aan Aico werd 
gevraagd leiding te geven aan deze 
nieuwe dorpsvertegenwoordiging. “De 
start was best een uitdaging”, onthult 
Aico. “Er moest een nieuw convenant 
met de gemeente worden opgesteld 
en statuten ontworpen worden. Ook 
waren de meesten weinig bekend met 
de organisatie en de werkwijze van de 
gemeente. Daarnaast duurt het even 
voordat je bekend raakt bij de politiek 
en de weg vindt om bij de fracties te 
pleiten voor maatwerk voor ons dorp. 
Gelukkig heeft de dorpscoördinator van 
de gemeente Peter Franken ons hierbij 
geweldig geholpen. De uitkomsten 



van een gehouden enquête onder 
dorpsbewoners gaven ons zicht op 
datgene wat leeft en waar belang aan 
wordt gehecht. Op basis hiervan konden 
wij goed gekozen werkgroepen vormen, 
waardoor het totaal van het draagvlak 
voor onze inzet manifest werd”.

Behaalde resultaten
In alle objectiviteit kan worden 
vastgesteld dat er in de relatief korte 
tijd dat het Dorpsinitiatief  bestaat 
resultaten zijn behaald om trots op te 
zijn. Aico benadrukt dat deze resultaten 
alleen maar konden worden behaald 
dankzij het enthousiasme en vooral ook 
de inzet van zijn mede bestuursleden. 
De achterblijvende woningbouw was 
decennia lang een hoofdpijndossier. 
Groei van bescheiden omvang wordt 
noodzakelijk geacht om leefbaar te 
blijven en niet al te zeer te vergrijzen. 
Deze dorpsvertegenwoordiging is er in 
geslaagd het plan Biestven 2 te realiseren. 
Ook de plaatsing van een gsm-mast mag 
als een resultaat van formaat worden 
gezien. Een uiteindelijke doorbraak 
vormde de bereidheid van de gemeente 
om grond voor de bouw ter beschikking 
te stellen. Ook aan het glasvezelproject in 
het zogenaamde buitengebied werd lang 
gewerkt. Doordat de aanlegkosten konden 
worden gereduceerd omdat de gemeente 
bereid was de legesverordening aan te 
passen, kon de uitvoering worden gestart. 
Tot slot noemt de voorzitter van het 
Dorpsinitiatief de totstandkoming van het 
wandelommetje en de kerstactiviteiten 
bestaande uit een lichtjesroute en een 
kleine kerstmarkt. “Ook de kleine dingen 
zijn belangrijk voor de leefbaarheid”.
Zorg vormt de recent door SKOZOK 
aangekondigde sluiting van de 
basisschool. “Met de sluiting zou de ziel 
uit het dorp verdwijnen”. Samen met alle 
betrokkenen gaat het Dorpsinitiatief de 
uitdaging aan om de school te behouden 
voor het dorp.

Terugblik 
Het is algemeen bekend dat kleine 
kernen in Brabant het lastig hebben om 
de leefbaarheid van het dorp op peil te 
houden. Dat geldt ook voor ons dorp. Aico 
acht het belangrijk dat dorpsbewoners 
beseffen dat behaalde resultaten niet 
komen aanwaaien. “De mensen moeten 
zelf werken aan veiligheid en sociale 
samenhang. Wij van onze kant moeten 
zodanig acteren dat de gemeente en 
de politiek onze ideeën serieus nemen. 
Belangrijk is ook dat je als dorp een 
goed verhaal hebt. De relatie met de 
pers acht ik ook belangrijk. Wij zijn 
gelukkig met de relatie met het ED. Wij 
beschikken over korte lijntjes naar de 
redactie, die altijd positief reageert als 
we iets te melden hebben”. Gevraagd 
naar datgene wat een voorzitter van een 
dorpsvertegenwoordiging succesvol 
maakt geeft Aico met onverholen 
terughoudendheid aan dat van de 
chairman mag worden verwacht dat 
hij in staat is bestuurlijke contacten te 
kunnen onderhouden, het vermogen 
heeft om mensen te verbinden en niet in 
de laatste plaats bestuursvergaderingen 
ordentelijk weet te laten verlopen. Tot 
slot beklemtoont hij dat Borkel en Schaft 
een fijn dorp is om in te wonen en dat het 
energie geeft om te kunnen bijdragen aan 
verbetering van de leefbaarheid.



Werkgroep Buitengebied:

Ook de werkgroep buitengebied heeft 
zich strikt aan de richtlijnen van het 
RIVM gehouden. Dit betekent dat we 
de activiteiten even op een laag pitje 
hebben gezet. Gelukkig is de realisatie 
van het glasvezel project gewoon 
doorgegaan. Nadat in april en mei de 
kabels gelegd, zijn in de straten en naar 
de huizen, zijn in juni de aansluitingen 
in de huizen gerealiseerd. Tevens is er 
eind mei een hele dikke kabel onder 
de A2 door geschoten, waarmee ons 
netwerk toegang gaat krijgen tot 
het WWW.....! In juli zullen de laatste 
werkzaamheden worden verricht voor 
het activeren van dit verdeelpunt. 
Daarnaast is het in juli de beurt aan de 
providers om de klanten te voorzien van 
een glasvezelmodem zodat deze eind 
juli naar verwachting gebruik kunnen 
maken van de supersnelle diensten!
Als we dan toch eindelijk high speed 
internet hebben, en je verder toch 
niet naar de zon kan vanwege allerlei 
beperkingen, kijk dan ook eens op 

https://metropoolregioeindhoven.nl/
thema-s/energietransitie
Op deze website staat informatie over 
de Regionale Energiestrategie, de 
RES. Deze wordt ontwikkeld door de 
21 gemeenten in de metropoolregio 
Eindhoven in het kader van het 
Nationaal Klimaat-akkoord,   samen  met 
provincie en waterschap. De strategie 
bevat voorstellen voor grootschalige 
duur-zame energieopwekking, zoals 
zonneparken en windmolens. Dit 
kan implicaties hebben voor het 
buitengebied.
Op de site staat de concept RES 
met bijlagen en, heel handig, een 
samenvatting. Het is een eerste 
aanzet waar de samenwerkende 
gemeenten naar toe willen voor wat 
betreft duurzame energie, en, zeker 
zo belangrijk, hoe ze ervoor willen 
zorgen dat dit in afstemming met de 
burgers gaat gebeuren. Ook kun je de 
webinar dat 4 juni hierover gehouden 
is terugkijken en antwoorden vinden op 
de vragen die daarbij zijn gesteld.



Antwoorden Borkels 
Dorpsverzetje
Opdracht 1
1. Carnavalsvereniging
2. Jong Nederland 
3. Oranje comité 
4. Kerkkoor (stond een 
     foutje in de vraag)
5. Buurtbusvereniging 
6. Vrouwenorganisatie 
7. Lourdes werk

Opdracht 2
1. Net 
2. Boek
3. Vul
4. Vet 
5. As

Opdracht 4
Zorg goed voor elkaar en voor 
jezelf

Opdracht 6

Opdracht 11
D’n aord hebben = je ergens thuis voelen
Baauwe = dazen
Berziej = heel veel
Ongepermeteerd = ongehoord
Viet = pakte (vast pakken)

Opdracht 12
1. ONA; Ontspanning na arbeid 
2. 1934
3. C, de overige gebouwen werden flink 
beschadigd.
4. B, Dit liep erg slecht af voor twee bewoners 
van ons dorp. Op weg naar de grens om de 
geallieerden te verwelkomen, kwamen ze 
een Duitse patrouille tegen. Ze werden dood 
geschoten, net voordat het dorp bevrijd werd.

Opdracht 13
Frambozen 
Een woord dat – in dit geval – uit 9 unieke 
letters bestaat noem je een isogram. 

Opdracht 10
Malpie
Verspeek
Zomerhof
Tilbox
Achterste Brug
De Familie Suykerbuyck

Opdracht 14
1. Uit de band springen 
2. Een zwaluw
3. Groen blaadje (vooral ’n ouwe bok)
4. Zwart
5. Niet van één kant 



Biestven II bewoond!

Afgelopen maart zijn de 11 woningen 
van het plan ‘Biestven II’ opgeleverd, 
precies in de maand van de corona-
uitbraak. De bewoners van drie van de 
woningen vertellen waarom zij hebben 
gekozen voor een nieuw huis aan het 
Biestven en hoe ze de eerste periode 
hebben ervaren.

Al vaak wandelen
Gerry en Leonoor hadden twee 
belangrijke eisen voor een nieuwe 
woning. Het moest duurzaam zijn, 
liefst een nul-op-de-meterwoning, en 
dichtbij de natuur. Borkel en Schaft 
was al bekend omdat ze er vanuit hun 
vorige woonplaats Eindhoven wel 
eens gingen wandelen. Of tijdens een 
motorritje neerstreken op een terrasje. 
En toen duidelijk werd dat de plannen 
van bouwbedrijf Van Gisbergen met 
Biestven II veel keuzevrijheid boden 
was de keuze snel gemaakt.
Ook Petra, die met haar man vanuit 
Valkenswaard in Borkel is komen wonen, 
was gecharmeerd van de vele opties 
die Van Gisbergen bood: “je kon echt 
je eigen huis bouwen.” Ze zijn relatief 
laat ingestapt. In eerste instantie was 
het hun dochter die zich inschreef voor 
een woning aan het Biestven en zich 
vervolgens afvroeg of het niet ook wat 
voor hen was. Net als Gerry en Leonoor 
was de mooie ligging van het dorp voor 

Petra en haar man aantrekkelijk, ze 
gingen er al vaak wandelen.
Cis was er tijdens de eerste bijeenkomst 
over het woningproject, begin 2018, 
al bij. Ze wist dat ze op termijn haar 
huurwoning op de Schaft moest 
verlaten. Geboren en getogen in Borkel 
en Schaft, en al jaren werkzaam bij 
Eetcafé Zomerhof, wilde ze graag in het 
dorp kunnen blijven wonen, en de nieuw 
te bouwen woningen boden hiervoor 
een mooie kans. Veel starterswoningen 
heeft het dorp niet, en ze is dan ook 
blij dat ze één van de woningen heeft 
kunnen kopen.

Videobellen met de notaris
Het is een vreemde start geweest in het 
nieuwe wijkje, precies tijdens de corona-
uitbraak. Snel erin trekken vanwege 
een dreigende lockdown, verhuizen 
met mondkapjes en videobellen met de 
notaris. Er waren in het begin lange rijen 
bij de bouwmarkt en het was spannend 
of alles geleverd werd, maar inmiddels 
hebben de nieuwe bewoners al veel ‘op 
orde’ en is het meeste kluswerk gedaan. 
Ook elkaar als buren leren kennen 
liep anders dan verwacht, zo kon de 
voorgenomen buurtborrel of bbq nog 
niet georganiseerd worden door de 
corona-maatregelen. Wel was er al 
snel een appgroepje van de nieuwe 
bewoners. Fijn om hierin dingen 
te regelen zoals een gezamenlijke 
schutting, klusfrustraties te delen 



of foto’s uit te wisselen van de nieuwe 
keuken. Want het schept toch een band, 
dat je er allemaal tegelijk komt wonen en 
met dezelfde dingen bezig bent. De sfeer is 
goed, gemoedelijk en gezellig. De nieuwe 
bewoners voelen zich welkom in het dorp. 

Gezellig dorp
Achter bijna alle ramen hangt de poster 
over het behoud van de basisschool. Want 
ook al hebben ze zelf geen jonge kinderen, 
de dreigende sluiting was slecht nieuws. 
Gerry vreest dat een sluiting veel impact zou 
hebben op het dorp. Ze vindt dat een school 
een belangrijke functie heeft, bijvoorbeeld 
door de sociale contacten die ouders 
leggen via de school. “Borkel en Schaft is 
een gezellig dorp, dat willen we graag zo 
houden.”



Werkgroep school

Het nieuws viel in als een bom. 
Dinsdagavond 19 mei werden MR en 
ouders van onze basisschool overvallen 
met het bericht dat Skozok op de 
huidige manier geen onderwijs meer 
kan bieden na de zomer van 2021.
Tot dan leek er geen vuiltje aan de 
lucht. Ja, we hebben een kleine school, 
maar met het 3-groepen systeem leek 
het goed te gaan. Sterker nog: tot voor 
kort werd dit gepresenteerd als het 
kansrijke groepen systeem waar onze 
top leerkrachten informatie over gaven 
op andere scholen. Tot voor kort werd 
tegen de ouders van nieuwe leerlingen 
gezegd dat de school zeker nog zou 
blijven bestaan.
Maar helaas lijkt dat nu even wankel te 
zijn.
Wat is er dan aan de hand? Skozok, de 
overkoepelende scholenorganisatie 
waar zo’n 30 scholen in de regio 

onder vallen, moet reorganiseren. 
Daarvoor zijn in september de 2 
bestuurders ontslagen en is een ad 
interim bestuurder aangetrokken die 
als opdracht kreeg een advies uit te 
brengen hoe Skozok weer vooruit kan 
de komende jaren. Dit houdt deels in 
financiële maatregelen, maar ook een 
nieuwe visie op de onderwijsstrategie. 
Dat onderzoek is nu afgelopen, de ad 
interim heeft zijn taak volbracht en is 
over een maand weer vertrokken. Het 
lijkt er op dat scholen in kleine kernen 
niet  meer in de nieuwe strategie 
passen, ook gezien de berichten uit de 
Weebosch en Budel.
Skozok heeft uiteraard alle recht om 
hun visie te veranderen om als ‘bedrijf’ 
te kunnen blijven functioneren en 
in te spelen op maatschappelijke 
ontwikkelingen. Daarbij heeft Skozok 
op dit moment de verantwoordelijkheid 
voor het onderwijs in Borkel en 
Schaft. De gemeente is toehoorder, 



belangrijkste beïnvloeder, maar is 
alleen verantwoordelijk voor de 
huisvesting. Dit is een hele rare situatie, 
want Skozok heeft zelf geen enkel 
belang bij het bestaan van een dorp, 
bij de maatschappij zelf, bij ons! Dat 
belang heeft de gemeente uiteraard 
wel: zij willen zeker wel dat Borkel en 
Schaft blijft bestaan als dorp, ze zien de 
inspanningen vanuit het DorpsInitiatief 
en ze willen ook niet dat dit mooie 
dorp een openlucht museum gaat 
worden… Daarnaast zal de gemeente 
eventueel vervoer moeten gaan betalen 
en organiseren als onze kinderen 7 
kilometer verderop naar school moeten 
gaan. Gelukkig hebben we echt alle 
steun van zowel onze wethouder Mieke 
Theus, als ook van alle politieke partijen. 
Dat gegeven sterkt ons in ons geloof op 
een goede afloop van dit verhaal… 

Een goede afloop - wie weet zelfs een 
betere dan nu: “ge wit oit noit nie” - met 
echter nog wel een heel pad te gaan. De 
eerste stap op dat pad is een onderzoek 
dat in juli gaat beginnen, waarvoor een 
onderzoeksbureau is geselecteerd. 
Dat onderzoek moet de redenen van 
Skozok verduidelijken: wat is er nu echt 
aan de hand, hoeveel levert de school 
op en wat kost het, hoe staat het met 
de kwaliteit, wat zijn de prognoses van 
het aantal kinderen voor de komende 

jaren en hoe zit dat als er meer huizen 
worden bijgebouwd? Op basis daarvan 
kunnen we kijken naar oplossingen en 
mogelijke scenario’s: toch deel blijven 
uitmaken van Skozok, een andere 
scholenorganisatie, of wellicht van 
de Vereniging voor Kleine scholen? 
Voor ons als dorp is het een kans om 
goed inzichtelijk te krijgen hoe we er 
financieel en kwalitatief voor staan, 
twee zaken die toch heel belangrijk zijn 
voor een langdurig voortbestaan van de 
school. In oktober moet het onderzoek 
afgerond zijn. Eind van het jaar moet 
er dan duidelijkheid zijn welk scenario 
het onze gaat worden. Het spreekt voor 
zich dat we als actiegroep met mensen 
vanuit Dorpsinitiatief, werkgroep 
School, MR en oudervereniging dit 
nauwgezet volgen en er bovendien ook 
inspraak in hebben.
 
En in de tussentijd laten we als ouders 
en als dorp van ons horen! Dit gaat 
niet zomaar gebeuren, het is belangrijk 
dat duidelijk is voor alle beslissers 
in dit geheel dat er een school moet 
blijven in Borkel en Schaft. We hopen 
op jullie steun, het gaat tenslotte ook 
over jullie! Laat het weten als je vragen 
of goede ideeën hebt of wellicht wilt 
bijdragen! Je kunt mailen naar: info@
dorpsinitiatiefbes.nl



Red onze school!
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Fotowedstrijd Drieluik 
Maart 2020

In de vorige editie van ons Drieluik 
vroegen we jullie om mee te doen met 
een fotowedstijd. Van de mooiste foto 
zou dan een ansichtkaart gemaakt 
worden. We hebben heel veel mooie 
foto’s mogen ontvangen! Deze foto’s 
zie je op verschillende pagina’s in dit 
Drieluik. Het was voor de jury dan ook 
best een opgave om de mooiste te 
kiezen. Uiteindelijk is unaniem gekozen 

voor een foto van Ben van de Ven. 
Gefeliciteerd!
In dit nummer tref je dan ook de 
ansichtkaart aan met de foto van een 
Pimpelmeesje in het Borkel en Schaft 
nestkastje.

Oproep
Graag ontvangen wij voor de 
wintereditie van het Drieluik weer 
mooie foto’s van onze bewoners! Mail 
ze aan info@dorpsinitiatiefbes.nl








